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Znacząca większość z nas doświadczyła w swoim życiu chwil
osamotnienia. Samotność może dotknąć każdego, bez względu na wiek,
sytuację rodzinną, status majątkowy, czy wykształcenie. Owszem, istnieją
pewne uwarunkowania, które przyczyniają się do pogłębiania
samotności, jednak łatwo zauważyć, że wraz ze zmianami społecznymi
i technologicznymi, których jesteśmy świadkami, możemy zaobserwować
coraz powszechniejsze poczucie osamotnienia.

Szczególnie niepokojąca w tym kontekście wydaje się samotność wśród
ludzi młodych. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy ten numer SIEJMY,
który niemal w całości został poświęcony tytułowemu problemowi.

Czym jest samotność? Jak uniknąć popadnięcia w stan osamotnienia?
W jaki sposób nasza wiara i Pan Bóg pomagają nam w chwilach, gdy
czujemy się samotni?

Na te i inne pytania staraliśmy się jak najpełniej odpowiedzieć w tym
numerze SIEJMY. Życzę owocnej lektury!

Piotr Ziemecki



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



„NIE JEST DOBRZE, ŻEBY
CZŁOWIEK BYŁ SAM”
CZYLI O POWOŁANIU DO SAMOTNOŚCI

DOMINIKAMELLER



Współczesny świat pod wieloma względami promuje
bycie singlem. Z dzieł popkultury i treści tworzonych

przez osoby aktywne w mediach społecznościowych bije
przekaz, zgodnie z którym bycie samemu jest najbardziej
atrakcyjnym modelem życia i że prawdziwą wolność daje
człowiekowi tylko nieskrępowany i wyrażany na każdym

kroku indywidualizm. Jednocześnie młodych ludzi
bombarduje się reklamami coraz to nowszych aplikacji

randkowych, a najpopularniejsze seriale i filmy
wzbudzają w nich przekonanie, że posiadanie partnera

jest stanem idealnym, do którego każdy powinien dążyć.
Problem polega na tym, że związki, które oglądamy na

ekranach naszych telewizorów, są często z założenia
nietrwałe i oparte przede wszystkim na zaspokajaniu
swoich fizycznych potrzeb. Mimo tego wielu młodych

ludzi pragnie dziś opartego na konserwatywnych
wartościach małżeństwa. Mają oni jednak problem ze

znalezieniem odpowiedniego partnera - również dlatego,
że coraz mniej jest osób gotowych na tworzenie

odpowiedzialnych i trwałych relacji. Czy fakt, że czujemy
się powołani do małżeństwa, ale ono nie wychodzi, to

jedynie błąd w systemie i konsekwencja życia w świecie
naznaczonym grzechem pierworodnym? Może to

zwyczajny pech, albo nasza własna wina, skoro nie
potrafimy budować dobrych związków? A może Bóg

niektórych przeznacza właśnie do takiej drogi i nie da się
z tym "walczyć"?



Nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam

Pytanie o to, czy istnieje powołanie do samotności, zadają sobie zazwyczaj ludzie,
którzy rozeznali już, że najprawopodobniej zakon czy kapłaństwo nie są
odpowiednimi dla nich drogami, a jednak mają problemy ze znalezieniem życiowego
partnera. Często pojawia się w nich przekonanie, że to Bóg przeznaczył dla nich taki
los. Z jednej strony to reakcja obronna - samotność jaki się jako stan trudny
i niechciany, a sposobem na zaakceptowanie go jest przekonanie samego siebie, że
stanowi ona element Boskiego planu, a nie wynik naszych wad, pomyłek, czy po
prostu niezależnych od nas okoliczności. Takie podejście może mieć jednak zgubne
konsekwencje - istnieje groźba, że doprowadzi ono kwes�onowania sensu Boskiego
pomysłu na nasze życie - jakim bowiem cudem może być on dobry, skoro aż tak
bardzo nam on ciąży?

Większość kaznodziejów podkreśla, że chociaż Bóg przeznacza nas do różnych
zadań, to nie istnieje coś takiego jak "powołanie do samotności". Już niedługo po
stworzeniu Adama Bóg wypowiedział bowiem słowa, zgodnie z którymi „nie jest
dobrze, ażeby człowiek był sam” (Rdz 2,18), po czym postawił przed pierwszym
człowiekiem towarzyszkę jego życia. Od tej pory tych dwoje łączy się ze sobą tak
ściśle, że stają się jednym ciałem. Zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego
małżeństwo - z racji tego że zostało stworzone przez Boga - jest więc stanem
naturalnym zarówno dla kobiety jak i dla mężczyzny1. Jedyni ludźie, którzy nie są
powołani do ożenku czy zamążpójścia, to zakonnicy i kapłani - przed nimi Bóg
stawia zadania, których realizacja wymaga zupełnie innych warunków. Tylko w ich
przypadku można mówić o samotności z wyboru - reszta ludzi jest stworzona do
małżeństwa. Jak więc wytłumaczyć to, że niektórzy pozostają sami i to nie z własnej
woli? Taka niechciana samotność mieć miejsce w dwóch sytuacjach: możemy być
niezdolni do małżeństwa z urodzenia, albo uczynili nas takimi inni ludzie. Dosłownie
takich słów używa Chrystus podczas rozmowy z faryzeuszami, w której tłumaczy im,
dlaczego nie wolno dać swojej żonie listu rozwodowego:

Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do
małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili;

i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także
bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni.

Kto może pojąć, niech pojmuje!

Mt 19, 11-12



Pierwsza sytuacja - niezdolność z urodzenia, występuje na przykład wówczas, kiedy
ktoś przez wrodzoną chorobę czy niepełnosprawność nie jest w stanie wejść
w związek małżeński. Druga - kiedy co prawda urodziliśmy się w pełni sprawni, ale
późniejsze przeżycia, toksyczne relacje i traumy uczyniły nas niezdolnymi do
tworzenia trwałych relacji. Może to mieć miejsce również wtedy, kiedy życie bez
partnera jest skutkiem innych niezależnym od nas okoliczności. Z taką niewybraną
przez siebie samotnością mierzy się na przykład kobieta, którą zostawił mąż, a która
mimo tego chce być wierna przysiędze małżeńskiej. Słowem - brak współmałżonka
jest konsekwencją życia w świecie naznaczonym grzechem2.

O ile tę pierwszą sytuację trudno jest zmienić, o tyle w drugiej mamy jeszcze
nadzieję na poprawę, która przynieść może praca nad sobą, albo skorzystanie
z pomocy specjalisty. Przychodzi jednak taki moment, w którym trzeba stanąć
w prawdzie przed własnym losem i pogodzić się z tym, że prawdopodobnie nie uda
nam się już znaleźć partnera. Co zrobić w takiej sytuacji? Istnieją dwie możliwości:
albo do końca życia będziemy odczuwać gorycz z powodu naszej sytuacji, albo
zaakceptujemy tę samotność, opłaczemy nasz stan i postaramy się mimo wszystko
żyć pełnym, bogatym i radosnym życiem. Również samotność może być bowiem
stanem owocnym, pod warunkiem jednak, że przeżywamy ją blisko Boga3.

Warto tu zastanowić się nad różnicą pomiędzy osamotnieniem a odosobnieniem.
Osamotnienie to życie w oddzieleniu od Boga i człowieka, tymczasem odosobnienie
jest życiem samemu, bez życiowego partnera, a jednak blisko Boga. Samotność
przeżywana w łączności ze Stwórcą daje dużą przestrzeń do modlitwy, kontemplacji,
skupienia się na życiu religijnym i w końcu - do służby drugiemu człowiekowi. Nie
można bowiem zapominać, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy realizuje się na
drodze małżeństwa, kapłaństwa, czy też żyje sam, jest wezwany do miłości. To
podstawowe powołanie może być realizowane na wiele sposobów - to nasza ludzka
perspektywa sprowadza największą miłość do bliskości fizycznej, jednak w Boskiej
rzeczywistości nie ma przeszkód, aby okazywać ją na inne sposoby - angażując się
w życie Kościoła, albo w działalność charytatywną, czy też po prostu wspierając
najbliższych. Warto też pamiętać, że sam Chrystus przez swoją ziemską drogę
przeszedł bez żony i założonej przez siebie rodziny, dając tym samym piękny
przykład życia samotnego, a jednak bogatego w piękne i pełne miłości dzieła4.

Dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą



Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie
łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo

rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż
niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona

nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż
nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno

drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać
się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek

niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. To, co mówię,
pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.

Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny
dar od Boga: jeden taki, a drugi taki. Tym zaś, którzy nie wstąpili w

związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię:
dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby

zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie!
Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.

1 Kor 7,1-8

Dobrze przeżywana samotność pozwala więc zapewnić sobie wiele przestrzeni na
zwrócenie się ku Bożym sprawom. Święty Paweł we fragmencie 1. Listu do
Koryn�an podkreśla, że osobom samotnym pod wieloma względami łatwiej jest
zachować postawę pełną modlitwy niż małżonkom:

Zgodnie z tymi słowami małżonkowie bardzo często są pochłonięci codziennością i
mają mało czasu, żeby zwrócić się ku Bogu. Święty Paweł nie chce oczywiście
zniechęcać ludzi do małżeństwa; zwraca on jedynie uwagę na to, że pewna doza
samotności - dająca odskocznie od żmudnych obowiązków i pozwalająca spojrzeć
na życie z dystansem i refleksją, potrzebna jest każdemu - również osobom
pozostającym w związku małżeńskim, którzy powinni starać się o nią z jeszcze
większym wysiłkiem.



W rozmowie o powołaniu do samotności warto pamiętać też, że istnieje jeszcze
bardziej szczegółowywymiar naszegej życiowej misji. Abstrahując od naszego stanu
cywilnego, wybór odpowiedniej drogi determinują także nasze talenty czy też
temperament i to one sprawiają, że nadajemy się do pewnych czynności, zadań,
oraz zawodów. To powołanie również dobrze jest odkryć i realizować, niezależnie
od tego, czy zdecydujemy się na małżeństwo, dołączymy do zakonu, czy też
będziemy iść przez życie w pojedynkę. Nawet bowiem żona, która pozostaje
w związku małżeńskim z dobrym i kochającym mężczyzną, nie poczuje się
spełniona, jeśli swoją codzienną pracą nie będzie robiła rzeczy, do których wzywają
ją najgłębsze pragnienia serca. I odwrotnie - człowiek samotny może żyć pełnym
pasji życiem, jeżeli znajdzie przestrzeń, w której będzie mógł na chwałę Bożą
wykorzystywać swój potencjał i talenty.

Samotnosć nie musi oczywiście trwać przez cały nasze życie - często to stan
przejściowy, stanowiący preludium przyszłego małżeństwa. Nie ma więc sensu
tracić nadziei, zwłaszcza jeśli jest się 24-letnią kobietą spragnioną miłości - życie jest
o wiele bardziej nieprzewidywalne, niż nam się wydaje. Zamiast tego warto
wykorzystać ten czas na odpowiednie przygotowanie się do przyszłej drogi
życiowej. Bycie singlem to idealna okazja do tego, aby odkryć swoje powołanie
w jego szczegółowym wymiarze. Jednocześnie bardzo istotne jest, aby tę
samotność zaakceptować. To trudne, ale możliwe - zwłaszcza wtedy, kiedy ufamy,
że Bóg chce dla nas dobrze i posiada odpowiedź na najgłębsze pragnienia naszego
serca. Osobom, którym ten niechciany stan ciąży zbyt bardzo, łatwo jest wejść w
jakąś niewłaściwą, toksyczną wręcz relację, byleby tylko otrzymać choć odrobinę
bliskości, a to zawsze zgubna droga.

Duszpasterstwo samotności



Żeby samotność była bardziej akceptowana przez borykające się z nią osoby,
potrzeba jest, aby ludzie, którzy aktualnie nie doświadczają tego stanu, posiadali
więcej wrażliwości wobec osób samotnych. Czasami można odnieść wrażenie, że
sam Kościół nie oferuje im wystarczająco dużo wsparcia. O ile bowiem wiele jest
duszpasterstw dla studentów, czy też dla małżeństw, kobiet i matek, o tyle trudno
powiedzieć, gdzie przestrzeń dla siebie odnaleźć może osoba w okolicach 30. roku
życia, która nie znalazła jeszcze życiowego partnera. Na potrzebę wsparcia osób
samotnych i umożliwienia im znalezienia własnego miejsca w Kościele, zwracał
uwagę na przykład Jan Paweł II w adhotracji Familis Consor�o:

Nie można też zapominać o tym, jak wielką wartość dla społeczeństwa mają ludzie
samotni. O. Jacek Salij pisał, że “jeśli poszczególne rodziny stanowią jakby cegiełki, które
tworzą większe ludzkie wspólnoty, to ludzie samotni, jeśli starają się żyć nie tylko dla
siebie, spełniają rolę cementu, łączącego poszczególne cegiełki6”. Niestety, w niektórych
środowiskach, istniejących również w ramach Kościoła, samotność bywa wręcz
piętnowana, zupełnie jakby z założenia każda niezamężna kobieta i nieżonaty
mężczyzna zrezygnowali z wstąpienia w związek małżeński tylko dlatego, że taki
stan jest dla nich wygodniejszy. Uciekanie od małżeństwa spowodowane strachem

(...) ze względu na konkretną sytuację życiową, w jakiej się
znajdują — często nie z własnego wyboru — uważam za

szczególnie bliskie Sercu Chrystusa, godne miłości i skutecznej
troski Kościoła oraz duszpasterzy. Bardzo wiele osób na świecie,

niestety, nie może w żaden sposób odwołać się do tego, co określa
się w ścisłym sensie pojęciem rodziny. (...) Tym, którzy nie mają

rodziny naturalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyć drzwi wielkiej
rodziny, którą jest Kościół, konkretyzujący się następnie w

rodzinie diecezjalnej, parafialnej, w podstawowych wspólnotach
kościelnych i w ruchach apostolskich. Nikt nie jest pozbawiony

rodziny na tym świecie: Kościół jest domem i rodziną dla
wszystkich, szczególnie zaś dla ”utrudzonych i obciążonych”

(Mt 11,28)5.



przed odpowiedzialnością oczywiście również jest zgubne, trzeba jednak pamiętać,
że w dzisiejszych czasach wybór samotnej drogi wynika z wielu czynników - takich
jak kryzys męskości, brak odpowiednich wzorców wśród rodziców, czy też
przytłoczenie zbyt wielką liczbą potencjalnych ścieżek rozwoju. Sytuacja młodych
ludzi jest o wiele bardziej skomplikowana, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zawsze
warto więc mieć na względzie cierpienie człowieka, który pomimo najszczerszych
pragnień nie jest w stanie realizować swojego powołania i okazać mu jak największe
zrozumienie oraz wsparcie.

Przypisy:

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallo�num, Poznań 2009,

1602-1605;

2. Konferencja pt.„Młodość mija, a ja niczyja” o. Adama Szustaka, dostępna pod

adresem: h�ps://www.youtube.com/watch?v=IvpyRJhaeWs

3. J. Salij, Nadzieja poddawana próbom, Wydawnictwo W drodze, dostępna pod

adresem: h�p://mateusz.pl/ksiazki/js-npp/

4. Tamże;

5. Adhortacja Apostolska - Familiaris consor�o - o zadaniach rodziny

chrześcijańskiej w świecie współczesnym Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 85

6. J. Salij, Nadzieja poddawana próbom, Wydawnictwo W drodze, dostępna pod

adresem: h�p://mateusz.pl/ksiazki/js-npp/



ROZMAWIA PIOTR ZIEMECKI

o problemie
samotności

MAGDALENĄ GÓRECKĄ oraz KATARZYNĄ SOLKA-DĄBROWSKĄ

Z PSYCHOLOGAMI I PSYCHOTERAPEUTAMI



Czym jest samotność?

Magdalena Górecka: Definicji zjawiska samotności jest
kilka. Najczęściej samotność rozumiemy jako
subiektywne poczucie osamotnienia, izolacji, pustki
i braku pożądanych więzi z ludźmi. Samotność może być
związana z odczuwaniem lęku i smutku. Tak rozumiana
samotność wskazuje na problem psychologiczny
i większość definicji opiera się na negatywnych jej
aspektach. Czasem jednak zjawisko samotności
definiowane jest jako coś pozytywnego. Może to być
świadome (raczej chwilowe) oddalenie się od innych, aby
wypocząć. Kiedy czujemy się przebodźcowani, to
możemy potrzebować chwil samotności i niewątpliwie
w tym wypadku będziemy ją rozumieć jako coś
pozytywnego.

Czymożemymówić o samotności
jako o chorobie?

Magdalena Górecka: Samotność jest stanem, który
może wpływać na pogorszenie zdrowia psychicznego.
W szczególności przedłużający się stan samotności
może przyczynić się do powstania różnych zaburzeń
i chorób. Jednak samotność sama w sobie nie jest
chorobą – nie jest wpisana na listę chorób i zaburzeń
psychicznych. Warto jednak dodać, że pojawiają się
inicjatywy, aby zjawisko samotności było w ten sposób
klasyfikowane.



Czy i jak samotnośćmożemy
łączyć z depresją?

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Samotność jest jednym
z czynników predysponujących do zachorowania na
depresję. Badania CBOS z 2018 roku pokazały, że około
połowa chorych na depresję, jej przyczyny upatruje
właśnie w samotności. Izolacja społeczna, brak
kontaktów, czy właśnie subiektywne poczucie
osamotnienia, bez wątpienia wpływa na stany
depresyjne. Warto jednak podkreślić, że czynników
wpływających na to, czy depresja się rozwinie jest
znacznie więcej. Może to być splot niekorzystnych
zdarzeń życiowych, podatność rodzinna, trudny moment
życiowy, czy wiele innych przyczyn.

A czy samotnośćmożewpływać
na nasze zdrowie fizyczne?

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Badania wskazują, że
więcej osób dotkniętych chorobami krążenia, otyłością,
czy też uzależnieniami, jest w grupie osób zmagających
się z problemem samotności. Wśród nich odnotowano
także wyższe wskaźniki śmiertelności. Zagrożenia jakie
niesie dla zdrowia samotność, porównywane są
z wypalaniem 15 papierosów dziennie. Ci którzy
regularnie spotykają się z przyjaciółmi żyją średnio 15 lat
dłużej niż samotnicy. Najniższy poziom demencji
występuje wśród ludzi, którzy mają rozbudowaną sieć
kontaktów społecznych. Co warte zaznaczenia, tutaj
znaczenie ma również dotyk – uścisk, przytulenie, czy
nawet poklepanie po plecach, a nie np. wspierający SMS,
który według badań nie ma większego wpływu na



polepszenie samopoczucia. Liczy się rozmowa
i bezpośredni kontakt. Wielu ekspertów wskazuje też na
trzy czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo
przedwczesnej śmierci, a które związane są ze
zjawiskiem samotności. Są to: mieszkanie w pojedynkę,
częste subiektywne poczucie samotności oraz rzadkie
bezpośrednie kontakty z ludźmi. Widać więc dość jasno,
że samotność niesie za sobą skutki dla naszego zdrowia
– również fizycznego.

Jaka jest skala samotności
wśródmłodych osób?

Magdalena Górecka: Na podstawie brytyjskich
i amerykańskich badań możemy przyjąć, że około 40%
młodych osób zmaga się w jakiś sposób z samotnością.
Są to jednak wyniki sprzed pandemii, bo te najbardziej
aktualne są dopiero w fazie opracowywania. Wszystko
jednak wskazuje na to, że ten wynik będzie jeszcze
wyższy, co budzi niepokój. Badania Fundacji Rodziny
Kaiser z 2018 roku pokazały, że co piąty Amerykanin
i Brytyjczyk zawsze lub często czuje się samotny, brakuje
mu towarzystwa, czuje się wykluczony lub odizolowany.
Brytyjski BBC Loneliness Experiment podawał, że 40%
młodych od 16. do 24. roku życia czuje się samotnymi
często lub bardzo często. W Polsce mamy dostęp do
badania CBOS z 2018 roku pt. „Więzi społeczne”,
w którym dwóch na pięciu badanych twierdzi, że
zdarzają się im momenty samotności. Z kolei stan
permanentnej samotności deklaruje 4 procent
respondentów. W oparciu o bieżące badania i analizy
możemy też pokusić się o pewne prognozy na
przyszłość. Przykładowo, CBOS wskazuje, że w 2030



roku prawdopodobnie co trzecie gospodarstwo będzie
prowadzone samodzielnie. To oczywiście nie oznacza
jeszcze, że będą to osoby samotne, ale bez wątpienia
może być to aspekt związany z prognozowaniem
zjawiska samotności na szeroką skalę.

W jaki sposób pandemia pogłębiła
problem samotności?

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Według danych
Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego,
podczas pandemii podwoiła się liczba Europejczyków
czujących się samotnie. W 2016 roku było to 12%,
a pomiędzy kwietniem a lipcem 2020 roku liczba ta
wzrosła już do 25%. Z kolei wśród osób w wieku 18-35
lat, w odniesieniu do 2016 roku nastąpił aż czterokrotny
wzrost poczucia samotności (z 9% do 35%). Z danych
wynika, że w Polsce poczucie samotności w trakcie
pandemii wzrosło o około 16 punktów procentowych.
Zarówno te badania, jak i zwykłe ludzkie obserwacje
wskazują, że pandemia pogłębiła problem samotności.
Niestety na to zjawisko nakłada się utrudniony dostęp
do specjalistycznej opieki psychologicznej
i psychiatrycznej.

Magdalena Górecka: Do tego można dodać, że młodzi
ludzie zmagający się z problemami psychicznymi, na
początku pandemii i twardego lockdownu pozornie
zniknęli z systemu. Było to spowodowane ograniczonym
dostępem do opieki, ale – co równie ważne – często
rezygnowali oni nawet ze zdalnych wizyt
psychiatrycznych czy psychologicznych, ponieważ czuli
się niezręcznie w sytuacji, gdy musieli uczestniczyć



w takich wizytach przy domownikach. Obecnie
natomiast obserwujemy duży wzrost wizyt i wręcz
brakuje miejsc u psychiatrów i psychoterapeutów.
Czynników związanych z pandemią, a wpływających na
taki stan jest wiele. Warto jednak zauważyć, że
najnowsze badania CBOS pokazują, że co trzeci uczeń
czuje się samotny w związku z nauką zdalną, która jest
swoistym odizolowaniem od rówieśników.

Czy samotność to znak naszych czasów?
Czymożna powiedzieć, że ludzie są dziś
bardziej samotni niż byli 20-30 lat temu?

Magdalena Górecka: Z większości dostępnych badań
wynika wprost, że zjawisko samotności powiększa się.
Przyczyniła się do tego pandemia, ale od dawna
obserwowaliśmy tutaj trend wzrostowy. Analizy
społeczne pokazują, że jesteśmy coraz bardziej
osamotnieni. Gdy kiedyś spytano osoby wychowane
i ukształtowane jeszcze przed epoką Internetu o ich
kontakty towarzyskie, to odpowiedzi wskazywały, że
w swoim otoczeniu ci ludzie mają przynajmniej sześć
bliskich osób. U ludzi wychowywanych już w XXI wieku,
ta liczba zmalała do trzech. Wielu ekspertów wskazuje,
że może przyczyniać się do tego rozwój technologii
komunikacyjnych. Z jednej strony trend ten jest dobrym
zjawiskiem i trudno z niego zrezygnować, a nawet
w czasie pandemii nowoczesne technologie
komunikacyjne ułatwiły w dużej mierze utrzymywanie
jakiegokolwiek kontaktu; jednak z drugiej strony
wszystko to sprzyja pewnej iluzji, że ma się naraz bardzo
wielu znajomych. Problem tylko w tym, że te więzi



często mogą okazać się bardzo płytkie. Warto zresztą
dodać, że zdalny kontakt poprzez któryś
z komunikatorów, nie zastąpi zwykłej rozmowy, wymiany
zdań, czy tym bardziej dotyku drugiej osoby.

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Dodam, że na skutek
zmian politycznych i społecznych w Polsce po 1989r.,
wpływ na poczucie samotności miała też zmiana stylu
życia, modelu rodziny, zarabiania pieniędzy, spędzania
wolnego czasu czy nawet systemu wartości. Rodzice
młodych osób, które wchodzą w dorosłość, zewnętrznie
dostosowali się do tych zmian, natomiast emocjonalnie
nie byli w stanie poradzić sobie z nimi wystarczająco
dobrze. Zarabiali pieniądze, robili kariery, wyjeżdżali za
granicę, posyłali dzieci na zagraniczne studia, ale
emocjonalnie nie byli w stanie nad tym zapanować.
Mierzymy się teraz ze skutkami tych zmian.

Czy przeżywanie samotności różni się
umężczyzn i kobiet?

Magdalena Górecka: Większość badań wskazuje, że
zjawisko samotności dotyka w większym stopniu
mężczyzn w różnych grupach wiekowych. Większe są
odsetki mężczyzn deklarujących poczucie osamotnienia
i mniejszą liczbę bliskich osób niż w populacji badanych
kobiet. Wśród polskich uczniów o wiele gorzej
samotność znoszą chłopcy. Dziewczynki lepiej sobie
radzą z poczuciem osamotnienia (dostrzegają częściej
też pozytywne aspekty samotności). W przypadku
chłopców, gdy zadano im wprost pytanie o poczucie
osamotnienia, to stan ten częściej definiowany był przez
nich jako negatywny.



Jak radzić sobie z samotnością?
Magdalena Górecka: W dużej mierze zależy to od tego,
z czym jest ta samotność związana. Opierając się nadal
na poczuciu samotności jako stanie subiektywnym,
warto zastanowić się czego ona dotyczy – czy jest to
jakieś chwilowe osamotnienie, bo np. właśnie się
rozstaliśmy lub przeżywamy żałobę, czy może jest to
jakiś stan permanentny. W tych pierwszych sytuacjach
warto jednak chwilę w tej samotności pobyć i dać sobie
prawo do jej przeżywania. Natomiast trzeba zadbać o to,
żeby ten stan się nie przedłużał. Jeżeli odczuwamy
samotność pomimo tworzenia więzi (przyjacielskich,
małżeńskich itp.), czy też trwa ona permanentnie od
wielu lat, w trakcie których nie udaje nam się nawiązać
żadnych znaczących dla nas relacji, to warto wtedy
skontaktować się ze specjalistą. Pozwoli to zorientować
się czego nasza samotność dotyczy i jakie są możliwości
wyjścia z tego stanu. W samotności paradoksalnie warto
też nauczyć się być z samym sobą. Warto nauczyć się
przebywać w samotności, zorientować się jakie mamy
prawdziwe potrzeby, jakie byśmy chcieli tworzyć relacje
z innymi ludźmi, żeby one nas satysfakcjonowały.
Później musimy jednak starać się iść o krok dalej
i otworzyć się na kontakty z innymi.

Zatem rozwiązaniemnaszej samotności
może być po prostu odważne

„wyjście do ludzi”?

Magdalena Górecka: To się wiąże z wręcz biologicznym
mechanizmem, na co zwraca uwagę choćby Susan
Pinker w swojej książce „Efekt wioski”. Nasze mózgi są



przystosowane do tworzenia więzi społecznych, zaś
dawniej kontakty społeczne sprzyjały przetrwaniu. Stan
samotności jest na takim pierwotnym poziomie stanem
zagrożenia. Jeżeli on się pogłębia, to zaczynają działać
takie mechanizmy, które sprzyjają wielu zaburzeniom,
o których wspominałyśmy. Zachęcamy więc, żeby
korzystać z naszych naturalnych mechanizmów i starać
się wyrwać z błędnego koła samotności.

Ogromnym ryzykiem stanu samotności jest
utrzymywanie i pogłębianie negatywnych przekonań na
temat siebie i innych. Jeśli poddamy się narracji, że cały
świat nam zagraża, to naturalnie zaczniemy odczuwać
lęk przed wyjściem z domu i otwarciem się na drugiego
człowieka. Przekonania o tym, że jesteśmy nieatrakcyjni
społecznie, że na pewno inni nas odrzucą, nigdy nie
będą sprzyjały przerwaniu stanu samotności. Czasami
pomaga tutaj własna refleksja, a czasami powinien już
pomóc specjalista. Wszystko zależy od konkretnego
problemu i okoliczności stanu osamotnienia, w którym
się znaleźliśmy.

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Na pewno warto
poszukiwać pomocy na zewnątrz – u rodziny, przyjaciół,
znajomych, czy wreszcie u specjalistów. Najważniejsze
jest w tym jednak delikatne zachęcanie do kontaktów
z innymi, a nie działanie na siłę, które mogłoby
kosztować osoby, czujące się samotnie, jeszcze więcej
lęku i mogłoby skutkować poczuciem jeszcze większej
pustki i braku nadziei. Zdarza się, że niektórzy pomagają
na zasadzie przymuszania do działania. Czasem nawet
najbliższa rodzina potrafi wypychać kogoś do
nawiązywania kontaktów i tworzenia relacji. Jeśli ten
przymus jest długotrwały, nie wspiera wychodzenia
z samotności, ale jeszcze bardziej pogłębia lęki
i popadanie w błędne koło samotności.



Jak zatempomagać ludziom samotnym?

Magdalena Górecka: Samotność często jest
niewidoczna. Pierwszym krokiem do pomocy osobie
samotnej jest więc samo jej zauważenie. Jeżeli już
spostrzeżemy, że ktoś jest samotny albo taka osoba
deklaruje poczucie samotności, to warto się
zorientować, jakie są okoliczności tej sytuacji. Jeżeli jest
to krótkotrwały stan samotności, to możemy taką osobę
zapewnić, że jesteśmy dla niej, gdy będzie nas
potrzebowała. Jest natomiast pewna ogólna zasada, aby
szanować prawo do bycia samemu – nie forsować na
siłę jakichś rozwiązań. Jeżeli jest to stan permanentny,
a ta osoba wykazuje objawy chorobowe, to warto na
pewno o tym z nią porozmawiać i zachęcić do pomocy
specjalisty. Myślę, że warto spróbować przerwać to
wspomniane już wcześniej błędne koło, w którym ta
osoba tkwi, wmawiając sobie, że świat jest pełen ludzi
groźnych lub niezainteresowanych jej losem. To nasze
wyjście, nasza inicjatywa, może przełamać to zjawisko.

Katarzyna Solka-Dąbrowska: Myślę, że w
przeciwieństwie do np. osób starszych, u których często
widać, że są to osoby samotne, wśród młodych tę
samotność znacznie trudniej zauważyć. Młode osoby
najczęściej są w grupie, uczą się, przebywają
z rówieśnikami, wtedy samotność może być ledwie
dostrzegalnym problemem. Może być mało widoczna
i kryć się pod subiektywnym i skrywanym odczuciem
tych młodych osób. To nie jest tak wyraźne jak stan
klinicznej depresji, gdy u kogoś może być widać zmianę
zachowania (uwaga: depresja może być też maskowana
i mało widoczna!). W przypadku samotności chodzi
o coś innego. To są osoby, które noszą samotność



w sobie. Na świecie powstaje wiele różnych form
pomocy. Przykładowo, wWielkiej Brytanii od 2018 roku
funkcjonuje ministerstwo ds. samotności, a w Japonii
minister ds. samotności pojawił się w tym roku.
Oczywiście takie odgórne rozwiązania też są potrzebne,
ale często ograniczają się one tylko do pewnych
procedur, instytucji, czy wręcz algorytmów. Najbardziej
pomaga jednak w wyjściu z samotności podejście od
możliwie najbliższej ludzkiej strony. Każdy z nas
powinien uważnie obserwować swoje otoczenie
i zachęcać do tego innych. Jest to niezwykle trudne, gdy
sami jesteśmy zajęci i zapędzeni, ale warto jednak
zauważyć, czy w naszej przestrzeni nie ma jakiegoś
samotnego sąsiada, koleżanki, która się izoluje, czy
kolegi, który przejawia jakieś trudności w nawiązywaniu
kontaktów. Trzeba po prostu nienachalnie zwracać
uwagę i pytać. Rozglądając się wokoło, bez pomocy
odgórnych procedur i instytucji, możemy realnie komuś
pomóc wyjść z samotności. Bądźmy uważni i dbajmy o
relacje wokół nas.

Dziękuję serdecznie zawywiad!

Magdalena Górecka oraz Katarzyna Solka-Dąbrowska na co dzień są
psychologiem i psychoterapeutą w Fundacji Pomocy Psychologicznej
i Duchowej „INIGO” powołanej do życia w 2007 r. przez Teresę
Litwiniak oraz Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa
Jezusowego. Z ofertą pomocy INIGO można zapoznać się na stronie
internetowej: h�ps://inigo.org.pl/



Społeczny
wymiar samotności

MONIKA PIOSIK



Samotność to słowo, które zwłaszcza w ostatnim czasie
zyskało bardzo namacalne znaczenie. Spójrzmy jednak na
szerszy wymiar samotności. Rozejrzyjmy się wokoło —
obserwujemy coraz większe rzesze ludzi, którzy nie
identyfikują się ani z konkretną narodowością, ani też
z kulturą, ani z tradycją (o religii nawet nie wspominając).
Coraz więcej jest wokół nas samotnie dryfujących łódek,
płyną one z wiatrem przemijających trendów, bez żadnego
celu, bez portu na horyzoncie, którego osiągnięcie
stanowiłoby (obiektywnie) o dobrze przeżytym życiu.

Miejsce stałego i niezmiennego dogmatu zajął relatywizm,
prawda już nie jest jedna i absolutna, ale jest taka jaka
powinna być w danej sytuacji, lub po prostu taka jaką popiera
silniejszy. Jak do tego doszło? Jednym z powodów jest na
pewno wypaczenie pojęcia wolności. Jako społeczeństwa
daliśmy się wpędzić w pułapkę zupełnego i totalnego
liberalizmu.

„Punktem wyjścia liberalnej antropologii jest teoria stanu
natury, głównie w wydaniu Hobbesa i Locke’a. Tkwi w niej
zasadniczy paradoks. Pomyślana była pierwotnie jako

eksperyment intelektualny polegający na
wyabstrahowaniu człowieka z wszelkiej kultury, po to aby
określić jego istotę „oczyszczoną” z naleciałości tradycji,
religii itp., a następnie przeanalizować relacje, w jakie
wchodzi z innymi takimi jednostkami, i w ten sposób

stwierdzić, które instytucje społeczne są racjonalne, a które
nie. Jednak w ten sposób stworzono obraz ludzkiej natury

całkowicie oderwany od historii i kultury […]. Tak to
liberałowie stworzyli oderwaną od rzeczywistości koncepcję
ludzkiej natury, podczas gdy w rzeczywistości człowiek od

zawsze zanurzony był w konkrecie dziejów i kultury.”¹



„Liberalizm […] uczył, że jedyne co nam grozi to zamknięcie
się na to co nowe i dopiero powstające, na owoce postępu.
Nie trzeba zwracać uwagi na fundamentalne zasady oraz
cnoty moralne, które kierują ku życiu zgodnemu z tymi

zasadami. Posługując się modnym ostatnio określeniem,
zaniedbana została „kultura obywatelska”. Ten zwrot

w filozofii liberalizmu przygotował grunt pod relatywizm
kulturalny i spowodował oddzielenie faktów od wartości,
co pozwoliło rozciągnąć relatywizm na większy obszar

rzeczywistości i dało mu podstawę teoretyczną.”²

Szczególnie niebezpieczne jest właśnie to oderwanie faktów
od wartości, które pozwala na mieszanie pojęć, a poprzez
brak punktów odniesienia (bo przecież wszystkie sądy są
względne i relatywne), społeczeństwo nie dysponuje
niepodważalnymi narzędziami oceny zachowań, procesów
i postaw, z którymi stykają się każdego dnia poszczególni
obywatele.

Zwróćmy uwagę na to jak sprytnie skrajny liberalizm żongluje
pojęciem wolności, tak naprawdę będąc jej zaprzeczeniem:
„Liberalizm odwołuje się do hasła, które jest zaprzeczeniem
totalitaryzmu, czyli do pełnej wolności jednostki. To hasło
kamufluje totalitarny charakter liberalizmu, polegający na
całościowej ingerencji w ważne dziedziny ludzkiego życia
i w zasady współżycia społecznego. Stosowanie zasad skrajnie
liberalnych przyczynia się do dezorganizacji naturalnych więzi
społecznych opartych na wartościach i normach moralnych oraz
do umacniania się więzi interesu […].”³



To właśnie całkowite odcięcie się i zanegowanie odwiecznych
zasad wiążących pokolenia oraz tradycji budujących narody,
jest kluczowe dla rozpadu całego społeczeństwa. Jednak aby
te więzi dało się zniszczyć potrzebne są do tego konkretne
narzędzia i schematy działania.

Jak zauważa prof. A. Pawełczyńska relatywizm,
a w szczególności relatywizm moralny jest kluczem do tego,
by niczym nieograniczony liberalizm mógł się bez przeszkód
rozwijać: „Można przyjąć hipotezę, iż relatywizm moralny pełni
wobec liberalizmu funkcję ideologii sankcjonującej dowolne
działania w różnych dziedzinach życia. W tym również takie,
które godzą w podstawowe prawa istoty ludzkiej.”⁴

Kluczem jest to by ludzie stracili oparcie w ponadczasowych
wartościach. Konieczne jest wyizolowanie i wyobcowanie od
siebie poszczególnych osób tak, aby stanowiły zatomizowaną
masę pojedynczych jednostek, a nie społeczeństwo
rozumiane jako wspólnota interesów, tradycji i ideałów.
Zanegowanie więzi rodzinnych, identyfikacji religijnej czy
wręcz podstawowych praw natury możliwe jest tylko wtedy,
gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć moralnej
wartości naszych wyborów. Społeczeństwa pozbawione
kręgosłupa moralnego nie potrafią krytycznie ocenić
trendów, których propagandzie nieustannie podlegają,
a przez to ich nastroje i zachowania są bardzo podatne na
emocjonalne manipulacje.

„Współczesny liberalizm, tak jak każdy totalitaryzm,
motywowany jest względnością ocen moralnych. […]

Warunkiem powodzenia totalitaryzmu, niezależnie od tego,
w jaką postać on się przystroi, jest ubezwłasnowolnienie

człowieka i społeczeństwa.”5



„Nowością w wprowadzoną przez komunizm, hitlerowski
faszyzm, a dziś skrajny liberalizm, jest program

zmierzający do przecięcia wszystkich więzi łączących
pokolenia. Ideałem staje się człowiek wykorzeniony,
ogołocony, wyizolowany i pojedynczy. Tylko z takiego

materiału można stworzyć jakąś człekopodobną projekcję
przyszłości. Bojownicy skrajnego liberalizmu występują

w różnych przebraniach i w różnych rolach. […] Tym razem
celem stały się <wartości tradycyjne> — tzw. integryzm
religijny, fundamentalizm światopoglądowy, zwykły

patriotyzm (przezywany nacjonalizmem, ksenofobią lub
faszyzmem), rodzina. Między rewolucją komunistyczną
a postmodernistyczną dostrzec można pewne uderzające

analogie. Obie […] mają w istocie podobny program.
Jest nim zburzenie fundamentów, na których została

zbudowana cała cywilizacja i kultura chrześcijańska.”6

Współczesny atak na rodzinę czy tradycyjne katolickie
wartości jest właśnie praktyczną realizacją idei totalnego
i zupełnego liberalizmu. Ludzie coraz częściej łapią się na tym,
że muszą sobie tłumaczyć to co rozumieją przez podstawowe
pojęcia – miłość, przyjaźń, wiara, poświęcenie – nie łączy ich
już jeden kod kulturowy. Każdy może mieć swoją definicję lub
swój punkt widzenia. Popularyzowanie stylu życia
oderwanego od zmartwień, od konieczności wychowywania
dzieci, życia bez przywiązania do konkretnego miasta lub
kraju, bez realizowania postawy wiary w codzienności staje
się dla dzisiejszych młodych ludzi niejako oczywistością.
Skutki tego typu działania są z roku na rok coraz bardziej
widoczne, nawet w Polsce.



„Totalitaryzm liberalny uczynił z pojęć wolność i tolerancja
narzędzia ucisku i manipulacji. Ograniczył wolność
człowieka i jego tolerancję głównie do dziedziny

permisywnego hedonizmu. W ten sposób swoboda
poglądów i zachowań konsumpcyjnych i seksualnych,

a także spektakularne manifestacje tych zachowań stały się
zasłoną dymną ukrywającą zniewolenie i brak tolerancji

w dziedzinach mających dla życia umysłowego,
uczuciowego i społecznego człowieka znaczenie

podstawowe, w dziedzinach warunkujących rozwój
człowieka i kształtowania się opartego na zdrowych

zasadach współżycia ludzkich wspólnot.”7

Z tej ciągłej i masowej indoktrynacji kolejnych pokoleń
wyłania się obraz coraz większej rzeszy ludzi zupełnie
samotnych, oderwanych od korzeni, nieposiadających
autorytetów, niepotrafiących uzasadnić swoich poglądów.
Ludzi, dla których wygoda, komfort oraz zapewnienie
przynajmniej względnego poczucia bezpieczeństwa są
jedynymi „wartościami”, na których brak się oburzą. Są to
ludzie, którzy egzystują w jednym społeczeństwie, ale tak
naprawdę już go nie tworzą. Błądzą po omacku
w poszukiwaniu kolejnych wrażeń, przygód czy adrenaliny,
nie zdając sobie sprawy czego tak naprawdę im brakuje.

„Ojczyzna, religia, rodzina, cywilizacja – wszystkie czynniki
uczuciowe i historyczne, które stały pomiędzy jednostką

a nieskończonością kosmosu, dając jej poczucie
umiejscowienia w całości – zostały zracjonalizowane

i utraciły siłę przyciągania.”8



To jest właśnie ten paradoks, że przez relatywizację zasad
moralnych tracimy tak upragnioną przez nas wszystkich
wolność. To zręczne zagranie jakim jest oderwanie wolności
od moralności de facto coraz bardziej nas zniewala. Z kolei
zniszczenie więzi społecznych zabiera nam punkty
odniesienia, wyobcowuje, odcinając drogę powrotu. Zamiast
prawdziwych fundamentów „dostajemy w prezencie” od
popkultury wydmuszki wartości, przemijające hasła, które nie
pozwalają nam znaleźć prawdziwego sensu naszego istnienia.

Wolność to nie swawola. Wolność jest zadaniem, zadaniem
które wymaga od nas rozsądku i moralnej odpowiedzialności,
powinniśmy o tym pamiętać.

Myślę, że warto na zakończenie przytoczyć przypominane
przez Jana Pawła II w encyklice Verita�s Splendor słowa
„[…] św. Pawła: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do
wolności” (Ga 5, 13). Ale Apostoł natychmiast dodaje poważną
przestrogę: „Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do
hołdowania ciału” (Ga 5, 13).W tej przestrodze słychać echo jego
wcześniejszych słów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo
niewoli” (Ga 5, 1). Apostoł Paweł wzywa nas do czujności:
wolności zawsze zagraża niewola.”⁹
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PIOTR ZIEMECKI

uczy nas Pismo Święte
Czego o samotności



ismo Święte dostarcza nam wielu przykładów stanu
samotności. Wiele z nich nie jest na pierwszy rzut oka
oczywistych, jednak po głębszej refleksji, możemy
w nich dostrzec kryjące się w tle zjawisko
osamotnienia. Warto spojrzeć na te historie
i wyciągnąć z nich wnioski płynące dla naszego życia.
Poniżej znalazło się miejsce dla zaledwie kilku z takich
historii, jednak różne formy samotności i sposoby
radzenia sobie z nią, możemy odnaleźć na kartach
Pisma Świętego w bardzo wielu miejscach. Niech
wskazane poniżej przykłady zachęcą każdego z nas do
poszukiwania biblijnej odpowiedzi na problem
samotności.

P



Samotny Mojżesz
Spójrzmy na sytuację Mojżesza, który poprowadził lud
Izraela do ziemi obiecanej. Odpowiadając na wezwanie
Pana Boga, z ludzkiego punktu widzenia, Mojżesz mógł
nie raz poczuć się osamotniony. Oczywiście, pozostawał
w nieustannej relacji z Panem Bogiem, co zawsze
gwarantuje pokój duszy, ale i jemu – w wymiarze
przywódcy narodu wybranego – mogły zdarzać się
momenty, które każdy z nas określiłby po ludzku, jako
poczucie samotności. Czy jednym z nich nie był
chociażby ten, gdy Mojżesz wrócił z Góry Synaj
z tablicami przykazań, po czym w obozie Izraelitów
ujrzał złotego cielca? Pismo Święte mówi nam wprost,
że „rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk
swoich tablice i potłukł je u podnóża góry” (Wj 32, 19),
ale temu uczuciu mogła towarzyszyć również pewna
forma osamotnienia.

Głęboka i osobista relacja z Panem Bogiem jest
gwarancją pokoju duszy, ale równocześnie nie możemy
zapominać, że Pan Bóg nieustannie powołuje nas do
wspólnoty z innymi ludźmi. Jeśli wśród najbliższych
nam osób (w rodzinie, pracy, wśród znajomych, czy też
– jak to miało miejsce w przypadku Mojżesza – wśród
ludu wybranego, któremu przewodził) nie znajdujemy
zrozumienia dla naszej wiary, przekonań, czy też po
prostu prawd Ewangelii, którymi staramy się żyć na co
dzień, to z pewnością poczujemy się osamotnieni.
Staniemy któregoś dnia, niczym Mojżesz pod Górą
Synaj, rozejrzymy się wokoło i dostrzeżemy tłum ludzi,



z którym niewiele nas łączy. Być może poczujemy
gniew, smutek i żal, ale przede wszystkim poczujemy
realną samotność.

Spójrzmy w tym kontekście na życie nasze i naszego
społeczeństwa. Wiele jest domów, w których
rozmodlona babcia będzie zawsze osamotniona
w swojej wierze, bo wszyscy pozostali domownicy swoje
religijne praktyki już dawno ograniczyli do stawiania
raz w roku zniczy na rodzinnym grobie 1 listopada...

Ileż to jest miejsc pracy, w których jedna jedyna osoba
z krzyżykiem na piersi, nie będzie śmiała się
z kolejnego dowcipu o księżach, czy też w piątkowych
przerwach na lunch nie będzie zajadała się mięsnym
posiłkiem. W takich sytuacjach uciekamy oczywiście do
relacji z Panem Bogiem, ale w zwyczajnym ludzkim
ujęciu, brak wspólnoty wartości z otaczającymi nas
osobami, może wprowadzić nas w poczucie
osamotnienia.

Już na tych — wydawałoby się — prozaicznych
przykładach, dość łatwo można dostrzec, że człowiek,
aby nie czuł się samotnie, musi pogłębiać swoją relację
z Panem Bogiem nie tylko indywidualnie, ale również
we wspólnocie ludzi wiary.

Samotny Piotr i Judasz
Innym ciekawym przykładem osamotnienia – tym
razem na kartach Nowego Testamentu – są równoległe
historie Św. Piotra oraz Judasza. Obaj zdradzili Jezusa



i, oprócz innych skutków, stali się przez to przez pewien
czas niezwykle samotni. Zarówno Piotr wychodzący
z dziedzińca pałacu arcykapłana Kajfasza, jak i Judasz
wychodzący ze świątyni od arcykapłanów i starszych,
zostali w swoim grzechu sami, doświadczając zapewne
najgłębszego poczucia osamotnienia w swoim życiu.
O ile jednak Apostoł Piotr zrozumiał swój grzech,
gorzko zapłakał (Łk 22, 62) i – wierząc w Boże
Miłosierdzie – powrócił do Chrystusa (J 22), o tyle
Judaszowi (Mt 27, 3-5), który przecież również się
zreflektował, nie wystarczyło już wiary do wyjścia
z samotności, w której tylko utwierdzili go arcykapłani
i starsi, odcinając się od Judasza i jego uczynku («Conas
to obchodzi? To twoja sprawa» – Mt 27, 4). Judasz
pozostawiony sam sobie, nie ufając w Boże Miłosierdzie
ani nie licząc na przebaczenie współbraci apostołów,
popełnił samobójstwo.

Historia tych dwóch apostołów zwraca nam uwagę na
dwie ważne kwestie związane z samotnością. Pierwszą
z nich jest to, że odrzucenie Pana Boga wpędza
człowieka w samotność. Nie zawsze jest ona widoczna,
a i nie zawsze osoba wyrzekająca się wiary może odczuć
objawy tej samotności od razu. W którymś jednak
momencie życia (może nawet pod sam jego koniec),
pustka po Panu Bogu da o sobie znać w postaci
niedającego się po ludzku uleczyć poczucia
osamotnienia. Z kolei drugim aspektem przytoczonej
tu historii jest to, że to wiara w wyjście z nawet
najbardziej beznadziejnej sytuacji osamotnienia, jest
kluczowa w walce z samotnością. Zauważmy, że sama



ocena, że jest źle, czy też refleksja, że popełniło się błąd,
zaistniała zarówno u Świętego Piotra, jak i u Judasza.
Mimo tego, tylko jeden z nich wyszedł z samotności,
w którą wpędził go popełniony grzech. Wszystko
dlatego, że to właśnie wiara i ufność w Boże
miłosierdzie uzdrowiły Piotra, a brak tej wiary
i zaufania doprowadziły do śmierci Judasza. Poczucie
nadziei na lepsze jutro, wiara w uzdrawiającą moc
Chrystusa Miłosiernego oraz pokładanie ufności
w Panu Bogu, nawet w sytuacjach beznadziejnych
i przez nas zawinionych, które wpędziły nas
w samotność, pomogą nam z niej wyjść.

Grzech bez wątpienia wpędza nas w samotność. Nie
zawsze jednak musi to być przewinienie najcięższego
wymiaru, kiedy to wprost, świadomie i bezpośrednio
wyrzekamy się i odwracamy od Pana Boga, jak miało to
miejsce w przypadku zdrady Judasza, czy zaparcia się
Piotra. Wystarczy brak miłości wobec bliźnich
w najbardziej prozaicznych sytuacjach naszego życia,
abyśmy zostali sami i poczuli się samotni. Warto więc
pamiętać, że zaraz po dbaniu o relację z Panem Bogiem,
powinniśmy zadbać równie mocno o nasze kontakty
z innymi ludźmi. Pan Bóg stworzył nas do bycia
w relacji (Rdz 2, 18). Żaden człowiek, bez względu na
stan, nie jest powołany do życia w samotności (co nie
zawsze musi się równać konieczności założenia
rodziny, gdyż różne są formy życia w relacji z innymi).
Bliska i osobista relacja z Panem Bogiem ustrzeże nas
przed samotnością tylko wtedy, gdy dostrzeżemy ludzi,
których Pan Bóg przy nas postawił. Jesteśmy powołani



do życia we wspólnocie. Wzorem takiej wspólnoty jest
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa Kościół, w którym
mamy wspólnie – jako bracia i siostry, w miłości,
kroczyć do zbawienia.

* * *

Pismo Święte dostarcza nam wielu przykładów
samotności, której zarówno przyczyny, jak i skutki
mogą być bardzo różne. Oprócz przytoczonych powyżej
historii możemy zauważyć chociażby samotność syna
marnotrawnego z przypowieści o miłosiernym ojcu
(Łk 15, 11-32), która w praktyce pokazuje nam, że
samotność, w którą wpędził nas grzech, ma szansę
zakończyć się przy kratkach konfesjonału. Kolejny raz
widzimy tutaj, że miłosierdzie gładzi samotność
(opuszczony przez wszystkich syn zostaje na powrót
przyjęty przez ojca).

Swoiste osamotnienie dostrzeżemy również
w człowieku leżącym na drodze z Jerozolimy do
Jerycha, któremu miłosierdzie okazał dopiero
przechodzący obok Samarytanin (Łk 10, 30-37). Co
bardzo ważne, ten przykład pokazuje, że nasze
osamotnienie i opuszczenie przez innych nie zawsze
musi być przez nas zawinione, a i czasem uzdrowienie
z samotności przychodzi poprzez jedną osobę, która
okazała nam miłość.

Na bazie przykładów z Pisma Świętego, warto
uświadomić sobie, że samotność może dotknąć
każdego z nas. Pamiętajmy jednak, że z każdego
poczucia osamotnienia jest wyjście w postaci zaufania



Panu Bogu i otwarcia się na relację z innymi. Umiejmy
dostrzec ludzi wokół siebie i prośmy na modlitwie
o budowanie z nimi dobrych relacji, na solidnym
fundamencie. Umiejmy też pielęgnować te wszystkie
więzi, które już mamy. Wbrew pozorom, samotność
najczęściej ma miejsce nie wtedy, gdy nie ma wokół nas
absolutnie nikogo, ale wtedy, gdy z osobami, które
znajdują się blisko nas, nie mamy pożądanej i bliskiej
relacji.

Doświadczając samotności, warto zanurzyć się
w historie zawarte w Piśmie Świętym. Warto zastanowić
się na ich przykładzie nad własną sytuacją życiową
i pomyśleć, jak te historie mogą nam pomagać
w wyjściu z samotności.



Czy w Piśmie Świętym
występuje modlitwa

za zmarłego?

PAWEŁGŁOWACKI



Kościół Katolicki od zarania dziejów modli się za zmarłych.
Praktycznie od samego początku chrześcijanie modlili się za
nieżyjących już chrześcijan, ofiarując im swoją pomoc
w postaci modlitwy. Jest to wyraz głębokiej, chrześcijańskiej
wdzięczności i miłosierdzia, które praktykują żywi wobec
zmarłych. Jednak wielu protestantów kwes�onuje taką
praktykę, odrzucając ją jako nie biblijną. Czy rzeczywiście
Pismo Święte nie poświadcza nigdzie o modlitwie za
zmarłych? Pokrótce odpowiem na to pytanie.

Ku zaskoczeniu wielu protestantów, obecny jest w Piśmie
Świętym, a dokładniej w Nowym Testamencie wyraźny
fragment, w którym występuje modlitwa za zmarłego:

Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora
za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie
zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie
mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym

dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi
wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.

2 Tm 1,16-18



Skąd wiemy jednak, że Onezyfor już nie żył? Nie tylko
z samej modlitwy apostoła Pawła, w której prosi on
o miłosierdzie Boże dla Onezyfora na Sądzie Ostatecznym –
dotyczy to już kwes�i pośmiertnej, eschatologicznej, a nie
doczesnej – ale przede wszystkim, wskazuje na to
pozdrowienie końcowe z tego samego listu, w którym
brakuje pozdrowienia dla samego Onezyfora:

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz domOnezyfora! Erast
pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem

wMilecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed
zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus,
i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem

twoim! Łaska z wami! Amen.
2 Tm 4,19-22

W dwóch tych tekstach jest wspominany dom Onezyfora.
Z kolei w jednym tylko tekście wspomniany jest sam
Onezyfor i to w kontekście modlitewnej prośby apostoła
Pawła o miłosierdzie Boga dla Onezyfora w dniu Sądu
Bożego. W drugim fragmencie na końcu listu, gdzie Paweł
pozdrawia żyjących chrześcijan – w tym dom Onezyfora –
nie wspomina nic o samym Onezyforze i nie pozdrawia go,
co sugeruje, że nie żył on już w momencie pisania tego listu.



Co ciekawe, występuje również rozróżnienie u apostoła
Pawła między prośbą o miłosierdzie Boga dla żyjących
domowników Onezyfora, a samym Onezyforem.
W pierwszym przypadku apostoł modli się za rodzinę
Onezyfora, będąc wdzięcznym Onezyforowi za to wszystko
co dla niego uczynił – m. in. Onezyfor odnalazł apostoła
Pawła podczas jego uwięzienia w Rzymie i mimo wszystko
nie opuścił go, a pomagał mu, ryzykując swoim życiem – ale
kiedy prosi o miłosierdzie Boże dla Onezyfora to robi to już
w kontekście pośmiertnym, nawiązując do Sądu Bożego
mającego miejsce po śmierci człowieka. Oczywiście apostoł
Paweł nigdzie bezpośrednio nie stwierdza śmierci
Onezyfora, ani nie mówi, że on już nie żyje, jednak wszelkie
przesłanki tekstualne na to wskazują, a więc sam natchniony
tekst już to zakłada. Z tych właśnie względów, łącząc te kilka
puzzli razem ze sobą, wielu uczonych i biblistów, zarówno
katolickich jak i protestanckich, doszło do wniosku, że
w momencie pisania tego listu Onezyfor już nie żył. Dlatego,
fragment z 2 Tm 1,18 jest najstarszym przykładem modlitwy
chrześcijańskiej za osobę zmarłą, jakim dysponujemy i co
najważniejsze, ukazany jest on na kartach Pisma Świętego
w życiu samego apostoła pogan. Nie będę się już więcej
rozpisywał, podając dodatkowe argumenty. Niech zabiorą
głos te cztery, niekatolickie autorytety, które w następujący
sposób komentują tę kwes�ę:

Pod koniec XIX wieku, anglikański uczony Alfred
Plummer, szczegółowo omawiając to zagadnienie,
doszedł do następującegowniosku, z którym trudno
się jest nie zgodzić:



Z pewnością bilans prawdopodobieństwa
zdecydowanie przemawia za poglądem, że Onezyfor
już nie żył, kiedy św. Paweł pisał te słowa. Nie chodzi
tu tylko o to, że mówi [Paweł] o „domu Onezyfora”
w związku z teraźniejszością, a o samym Onezyforze

tylko w związku z przeszłością: jest też jeszcze
wyraźniejszy fakt, że w końcowych pozdrowieniach,
podczas gdy pozdrowienia kierowane są do Pryski
i Akwili oraz od Eubulosa, Pudensa, Linusa i Klaudii,
jednak to znowu „dom Onezyfora”, a nie sam

Onezyfor jest pozdrawiany. Język ten jest całkowicie
zrozumiały, jeśli Onezyfor już nie żył, ale miał żonę
i dzieci, które nadal mieszkały w Efezie. (...) Jest też
charakter modlitwy Apostoła. Dlaczego [Paweł]

ogranicza swoje pragnienia dotyczące
zrewanżowania się za życzliwość Onezyfora do dnia

sądu? Dlaczego [Paweł] nie modli się również
o nagrodę [dla Onezyfora] w tym życiu - „życzę ci
wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak

doznaje powodzenia twoja dusza” (3 J 2) - , tak jak
św. Jan modli się za Gajusa? To znowu jest całkowicie
zrozumiałe [jeśli Onezyfor nie żyje]. Jest to o wiele
mniej zrozumiałe, jeśli [Onezyfor] jeszcze żyje. Wydaje
się zatem, (...) że nie ma poważnego powodu, aby
kwes�onować teraz powszechnie akceptowanego
poglądu, że w czasach, gdy św. Paweł napisał te
słowa, Onezyfor należał już do grona zmarłych.(...)
Jeśli chodzi o drugi punkt, wydaje się, że nie ma

również poważnych powodów, aby wątpić, że słowa,
o których mowa, stanowią modlitwę. (…) W każdym



razie mamy modlitwę, aby Sędzia w dniu ostatecznym
zapamiętał te dobre uczynki Onezyfora, których
Apostoł nie był w stanie spłacić, i złoży je na swój

rachunek. Paweł nie może ich wynagrodzić, ale modli
się, aby Bóg to uczynił, okazując mu miłosierdzie

w dniu ostatecznym.
Dochodząc w ten sposób do wniosku, że zgodnie

z bardziej prawdopodobnym i rozsądnym poglądem,
fragment przed nami zawiera modlitwę ofiarowaną
przez Apostoła w intencji zmarłego, wydaje się,
że uzyskaliśmy jego aprobatę, a zatem aprobatę

Pisma Świętego, za używaniem podobnych modlitw
przez nas samych.

The Expositor's Bible: The Pastoral Epistles, Londyn: Hodder&Stoughton, 1891 r., str. 324 – 325

Protestancki uczony, prezbiterianin William Barclay
podaje, że:

Onezyfor – nic o nim nie wiemy poza tym, że w swej
lojalności wobec Pawła ryzykował – i być może stracił
– swoje życie. (…) Musimy dokonać własnego osądu,
ale jest wielu, którzy uważają, że implikuje to, że

Onezyfor już nie żył. To za jego rodzinę najpierw modli
się Paweł. Jeśli był martwy, ten fragment pokazuje
nam Pawła modlącego się za zmarłego, ponieważ
ukazuje jego [Pawła], jak modli się, aby Onezyfor
mógł znaleźć miłosierdzie w dniu ostatecznym.

The Le�ers to Timothy, Titus and Philemon, Louisville: Westminster John Knox Press, 3 edycja, 2003 r., str. 175



Wybitny, XX-wieczny anglikański uczony, J. N. D.
Kelly w swoim komentarzu do listów pastoralnych
stwierdził, że:

Wychodząc z założenia, które musi być słuszne, że
Onezyfor już nie żył, gdy pisano te słowa, mamy tutaj

unikalny w Nowym Testamencie przykład
chrześcijańskiej modlitwy za zmarłych (...). Nie ma nic
dziwnego w użyciu takiej modlitwy przez Pawła, gdyż
wstawiennictwo za zmarłych było usankcjonowane

w kręgach faryzeuszów przynajmniej od daty
2 Mch 12:43-45 (połowa I wieku p.n.e. ?). Inskrypcje
w rzymskich katakumbach i gdzie indziej dowodzą, że
praktyka ta [modlitwy za zmarłych] ugruntowała się
wśród chrześcijan od bardzo wczesnych czasów.

A Commentary on the Pastoral Epistles, Londyn: A&C Black, 1963 r., str. 171

W wielce szanowanym i bardzo znanym
6-tomowym słowniku biblijnym - The Anchor Yale
Bible Dic�onary, którego redaktorem jest
amerykański biblista, prezbiterianin David Noel
Freedman, pisze następująco:

2 [list do] Tymoteusza zawiera także pozdrowienia dla
domowników Onezyfora (4:19) oraz modlitwę aby Pan
udzielił miłosierdzia jego domowi ze względu na jego
służbę dla Pawła (1:16). Sam Onezyfor nie wydaje się

być uwzględniony, co sugeruje, że albo nie był
wyobrażany jako obecny wśród (rzekomych) odbiorców



2 Listu do Tymoteusza, [albo] był z Pawłem, albo był
już martwy. To ostatnie jest najbardziej

prawdopodobne, gdyż autor 2 [listu do] Tymoteusza
pisze: „Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć

miłosierdzie u Pana” (1:18). Jeśli Onezyfor
rzeczywiście umarł, to ta modlitwa jest

najwcześniejszą modlitwą za zmarłych, którą można
znaleźć w literaturze chrześcijańskiej. W związku

z tym cytowana jest jako wyraźna biblijna podstawa
(zwłaszcza wśród katolików) modlitwy za zmarłych.
(Żydowski precedens takiej modlitwy znajduje się

w 2 Mach 12:43–45).
The Anchor Bible Dic�onary [5:22], Nowy Jork: Doubleday, 1996, c1992
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